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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Rechtsvorm:
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:
60911506

Statutaire vestiging:
Veldhoven

Feitelijk adres:
Feitelijk was er geen sprake meer van een bedrijfsadres. Voorheen was de
vennootschap
gevestigd op het adres: De Run 8328 te (5504 EN) Veldhoven.

Handelsnaam:
CCC Events B.V.

Datum van oprichting:
23 juni 2014

Datum vestiging onderneming:
23 juni 2014

Accountant:
De administratie werd gevoerd door de directie. De vennootschap heeft geen
accountant en/of boekhouder ingeschakeld.

03-07-2018 
 5

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: Overige recreatie n.e.g. (geen
jachthavens).
Eventcatering. Het organiseren van evenementen, het verzorgen van catering
alsmede het
ontw ikkelen van concepten op het gebied van horeca.

De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: eventcatering.

03-07-2018 
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 85.070,48

2015 € 0,00



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

De vennootschap is op 23 juni 2014 opgericht. Uit de overhandigde
administratie blijkt dat de omzet over het derde kwartaal 2014 € 46.364,--
heeft bedragen. De omzet over het vierde kwartaal 2014 heeft € 23.534,--
bedragen. Over 2015 zou geen omzet meer zijn gerealiseerd. Uit gesprekken
met de bestuurders en nadien verkregen informatie is naar voren gekomen dat
de omzet in 2014 (derde en vierde kwartaal) € 85.070,48 heeft bedragen.

Over 2014 zou een verlies zijn geleden. De omzet was onvoldoende om de
kosten te dekken. Het precieze verlies is niet berekend. Er is geen sprake van
een w inst- en verliesrekening of kolommenbalans over 2014 en over de eerste
maanden van 2015.

Bij het oprichten van de vennootschap is kapitaal gestort van € 99,--. Voormeld
bedrag is door de notaris op de boedelrekening overgemaakt nu dit nog niet
was doorgestort. Gelet op het verlies zal er sprake zijn van een negatief eigen
vermogen, waarvan de hoogte onbekend is.

03-07-2018 
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0

Toelichting 

Er waren geen personeelsleden in dienst van gefailleerde.

03-07-2018 
 5

€ 72.894,81
03-07-2018 

 5

€ 75.923,25

Toelichting 

Het actuele saldo van de boedelrekening bedraagt € 75.923,25.

07-01-2019 
 6

€ 76.666,36
02-07-2019 

 7

€ 41.706,92

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 41.706,92.

16-12-2019 
 8

€ 39.901,04

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 39.901,04.

09-06-2020 
 9

€ 47.365,62

Toelichting 

08-12-2020 
 10



Verslagperiode

Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 47.365,62.

€ 46.838,55

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 46.838,55.

07-06-2021 
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€ 46.883,18

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 46.883,18.

07-12-2021 
 12

€ 46.927,60

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 46.927,60.

02-06-2022 
 13

€ 43.187,05

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 43.187,05.

01-12-2022 
 14

€ 23.687,65

Toelichting 

Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 23.687,65.

28-02-2023
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van 

25-1-2018

t/m 

2-7-2018
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 6
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1-7-2019

02-07-2019 
 7

van 16-12-2019 



Bestede uren

2-7-2019
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15-12-2019
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09-06-2020 
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 11
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 12

van 

7-12-2021

t/m 

1-6-2022

02-06-2022 
 13

van 

2-6-2022

t/m 
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van 

1-12-2022

t/m 

27-2-2023
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Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

5 6 uur 50 min

6 5 uur 55 min

7 10 uur 20 min

8 5 uur 10 min

9 4 uur 20 min

10 2 uur 35 min

11 3 uur 20 min

12 1 uur 45 min

13 4 uur 35 min

14 5 uur 45 min

15 3 uur 5 min

totaal 53 uur 40 min

In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 12,50 uren besteed.

In de tweede verslagperiode zijn er aan het faillissement 25 uren besteed.

In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 16,66 uren besteed.

In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 27 uren besteed.

In de vijfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 6,25 uren besteed.

In de zesde verslagperiode zijn er aan het faillissement 24,66 uren besteed.

In de zevende verslagperiode zijn er aan het faillissement 6,83 uren besteed

In totaal zijn er aan het faillissement 119 uren besteed

Toelichting
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag
zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf
bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

03-07-2018 
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In de achtste verslagperiode zijn er aan het faillissement 5,92 uren besteed

In totaal zijn er aan het faillissement 124,92 uren besteed

07-01-2019 
 6

In de negende verslagperiode zijn er aan het faillissement 10,33 uren besteed 02-07-2019 
 7



1.1 Directie en organisatie

In totaal zijn er aan het faillissement 135,25 uren besteed

�

In de tiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 5 uren en 10 minuten
besteed

In totaal zijn er aan het faillissement 140 uren en 25 minuten besteed

16-12-2019 
 8

In de elfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 4 uren en 20 minuten
besteed

In totaal zijn er aan het faillissement 144 uren en 45 minuten besteed

09-06-2020 
 9

In de twaalfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 2 uren en 35
minuten besteed

In totaal zijn er aan het faillissement 147 uren en 20 minuten besteed

08-12-2020 
 10

In de dertiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 3 uren en 20
minuten besteed

In totaal zijn er aan het faillissement 150 uren en 40 minuten besteed

07-06-2021 
 11

In de veertiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 1 uur en 45
minuten besteed

In totaal zijn er aan het faillissement 152 uren en 25 minuten besteed

07-12-2021 
 12

In de vijftiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 4 uren en 35
minuten besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 157 uren besteed.

02-06-2022 
 13

In de zestiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 5 uren en 45
minuten besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 162 uren en 45 minuten besteed.

01-12-2022 
 14

In de zeventiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 3 uren en 5
minuten besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 165 uren en 50 minuten besteed.

28-02-2023
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1. Inventarisatie

Directie en organisatie
Coenraad Franciscus van Genugten
Chantal Bertha Catharina Cuijpers
Cornelis Gertrudis Maria van Amelsvoort

De bestuurders waren gezamenlijk bevoegd gefailleerde te
vertegenwoordigen.

03-07-2018 
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1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

De curator heeft een procedure opgestart jegens de bestuurders uit hoofde
van bestuurdersaansprakelijkheid. Tevens is een procedure gestart jegens
CVG Horeca B.V. uit hoofde van een vordering in rekening courant en uit
hoofde van onrechtmatige daad.

De procedure jegens CVG Horeca B.V. is geschorst vanwege het faillissement
van CVG Horeca B.V.De procedure is verwezen naar de parkeerrol.

In de procedure tegen de bestuurders is eindvonnis gewezen. De rechtbank
heeft voor recht verklaard dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor
het gehele faillissementstekort. De bestuurders zijn tevens veroordeeld om als
voorschot te voldoen een bedrag ter grootte van € 78.275,39 en tot betaling
van het verdere boedeltekort dan wel verdere schade nader op te maken bij
staat, alsmede zijn zij veroordeeld in de proceskosten. Door één van de
bestuurders was hoger beroep tegen het eindvonnis van de rechtbank
ingesteld. De appeldagvaarding is echter niet aangebracht in verband met een
met deze bestuurder getroffen regeling. Het eindvonnis van de rechtbank is
dan ook onherroepelijk geworden.

03-07-2018 
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De procedure jegens CVG Horeca B.V. is geschorst vanwege het faillissement
van CVG Horeca B.V. Het faillissement van CVG Horeca B.V. zal worden
beëindigd ex artikel 16 Fw. De procedure zal derhalve niet worden voortgezet.

02-07-2019 
 7

In de procedure tegen de bestuurders is een onherroepelijk eindvonnis
gewezen. Met twee van de bestuurders is nadien een regeling getroffen. De
deurwaarder tracht thans het vonnis jegens de derde bestuurder te
incasseren. In dit kader is recent een betalingsregeling getroffen.

07-12-2021 
 12

In de procedure tegen de bestuurders is een onherroepelijk eindvonnis
gewezen. Met twee van de bestuurders is nadien een regeling getroffen. De
deurwaarder tracht thans het vonnis jegens de derde bestuurder te
incasseren. In dit kader is een betalingsregeling getroffen. Tevens onderzoekt
de curator de mogelijkheid om de vordering aan een derde te verkopen. Dat is
vooralsnog niet gelukt.

02-06-2022 
 13

In de procedure tegen de bestuurders is een onherroepelijk eindvonnis
gewezen. Met twee van de bestuurders is nadien een regeling getroffen. De
deurwaarder tracht thans het vonnis jegens de derde bestuurder te
incasseren. In dit kader is een betalingsregeling getroffen. De curator heeft de
mogelijkheden onderzocht om de vordering te verkopen aan een derde.
Uiteindelijk is ervoor gekozen daartoe niet over te gaan en de incassering via
de deurwaarder te continueren.

01-12-2022 
 14

In de procedure tegen de bestuurders is een onherroepelijk eindvonnis
gewezen. Met twee van de bestuurders is nadien een regeling getroffen. De
deurwaarder tracht thans het vonnis jegens de derde bestuurder te
incasseren. In dit kader is een betalingsregeling getroffen. De curator heeft
eerder de mogelijkheden onderzocht om de vordering te verkopen aan een
derde. Uiteindelijk is ervoor gekozen daartoe niet over te gaan en de
incassering via de deurwaarder te continueren. De betalingsregeling loopt
nog en zal nog geruime tijd in beslag nemen.

28-02-2023
 15



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Er is geen sprake van lopende duurovereenkomsten. Ter zake het
georganiseerde evenement was er sprake van een evenement verzekering bij
Nationale Nederlanden. Deze verzekering is reeds beëindigd.

03-07-2018 
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Er is geen sprake van een lopende huurovereenkomst. Gefailleerde was
voorheen gevestigd in het pand waar het bedrijf van één van de
aandeelhouders was gevestigd. Deze bedrijfsruimte was om niet ter
beschikking gesteld.

03-07-2018 
 5



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Rent a Pin B.V.

Het eerste weekeinde van juli heeft gefailleerde samen met Stichting Vrienden
Roze Zaterdag de productie voor Roze Zaterdag Eindhoven verzorgd.
Gefailleerde zou in dit kader de horeca activiteiten en het entertainment voor
haar rekening nemen.
Gefailleerde heeft met verschillende leveranciers afspraken gemaakt, alsmede
artiesten geboekt. Gefailleerde heeft deze productie met een fors verlies
moeten afsluiten.
De directe oorzaak hiervan is volgens het bestuur gelegen in het enorm
slechte weer gedurende het gehele weekend, alsmede in verband met extra
gestelde veiligheidseisen door de gemeente in verband met de kwartfinales
van het WK voetbal. Door voormelde oorzaken is de omzet tegen gevallen en
zijn de kosten hoger uitgevallen. Hierdoor is gefailleerde niet in staat aan
schuldeisers te voldoen.

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat de door de bestuurders
aangehaalde oorzaken niet onaannemelijk zijn. In het weekend van 4, 5 en 6
juli 2014 is in de gemeente Eindhoven inderdaad het evenement "Roze
Zaterdag Eindhoven" georganiseerd. Het is voorts (algemeen) bekend dat op
zaterdag 5 juli 2014 de kwartfinale van het WK voetbal tussen Nederland en
Costa Rica werd gespeeld. Het komt curator niet onaannemelijk voor dat door
de gemeente in dit kader (extra) veiligheidseisen zijn gesteld. Echter curator
heeft niet kunnen vaststellen dat dit ook daadwerkelijk het geval is geweest.
Bovendien ontbreken (schriftelijke) afspraken tussen gefailleerde en Stichting
Vrienden Roze Zaterdag Eindhoven en/of gefailleerde en de gemeente
Eindhoven over de vraag w ie hiervoor verantwoordelijk is en w ie de kosten
hiervan dient te dragen. Curator is niet gebleken welke extra kosten door
gefailleerde hiervoor zijn gemaakt en dat deze ook voor rekening van
gefailleerde behoorden te komen.

Curator heeft voorts van diverse betrokkenen vernomen dat het in het
weekend van 4, 5 en 6 juli 2014 slecht weer was. Uit weeroverzichten op
internet blijkt dat er op zaterdag / zondag neerslag is gevallen. Desalniettemin
blijkt uit krantenartikelen dat er in ieder geval 25.000 bezoekers op het
evenement zijn afgekomen. Voor curator is onduidelijk of het slechte weer
derhalve ook een oorzaak van het faillissement is geweest. Onduidelijk is met
welke bezoekersaantallen is gerekend.

Curator is dan ook van mening dat een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gelegen in het feit dat door gefailleerde geen (eigen) begroting
is opgesteld. Evenmin zijn diverse scenario's uitgewerkt en doorgerekend. Zo
was het te voorzien dat de WK kwartfinales dit weekend gespeeld zouden
worden en had rekening gehouden kunnen worden met eventueel slecht weer.

03-07-2018 
 5



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 

0

Toelichting 

Niet van toepassing.

03-07-2018 
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Personeelsleden 

0

Toelichting 

Niet van toepassing.

03-07-2018 
 5

Datum Aantal Toelichting

Niet van toepassing.

totaal 0

Geen. 03-07-2018 
 5

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen. 03-07-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

Geen. 03-07-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad drank

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De ingekochte voorraad zou aan Bavaria zijn terug geleverd. Enkel de
verbruikte voorraad zou door Bavaria in rekening zijn gebracht.

Nadien is door de bestuurders verklaard dat de voorraad is overgenomen door
de vennootschap van een van de bestuurders en dat de koopprijs is verrekend
in de rekening-courantverhouding. De voorraad zou tegen inkoopprijs of zelfs
een iets hogere prijs zijn overgenomen. Curator heeft vervolgens een
vordering ingesteld jegens CVG Horeca B.V. welke vennootschap de voorraden
heeft overgenomen. De koopsom is verrekend in rekening courant.

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd. De curator heeft uit hoofde van
de rekening courantverhouding een vordering ingesteld ad € 40.473,21 en ter
zake de voorraad ad €30.070,48 uit hoofde van onrechtmatige daad. De
procedure jegens CVG Horeca B.V. is geschorst nu CVG Horeca B.V. is
gefailleerd.

03-07-2018 
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De procedure jegens CVG Horeca B.V. zal niet worden voortgezet. Het
faillissement van CVG Horeca B.V. zal ex artikel 16 Fw worden beëindigd.

02-07-2019 
 7

Onderzoek en opstarten procedure. 03-07-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Credit saldo Rabobank € 24.143,38

totaal € 24.143,38 € 0,00

Er is een creditsaldo van € 24.143,38 bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven, welk
bedrag op de boedelrekening is overgemaakt.

Er is geen sprake van kasgeld.

03-07-2018 
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Incasseren saldo Rabobank. 03-07-2018 
 5



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er is niet gebleken van vorderingen op derden.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Rabobank Eindhoven/Veldhoven
rekeningnummer: NL30RABO018457374

Er was sprake van een credit saldo.

03-07-2018 
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Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

€ 0,00

Toelichting 

Niet van toepassing.

03-07-2018 
 5

Correspondentie. 03-07-2018 
 5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde nu deze al
voor faillissement
waren gestaakt.

03-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Doorstarten onderneming

Een doorstart is niet aan de orde nu de activiteiten al voor faillissement waren
gestaakt.

03-07-2018 
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Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

€ 0,00

Toelichting 

Niet van toepassing.

03-07-2018 
 5

€ 0,00

Toelichting 

Niet van toepassing.

03-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 5

7. Rechtmatigheid

De beschikbare administratie van gefailleerde is overhandigd. De administratie
bestaat uit één ordner. De beschikbare administratie is onderzocht.

Curator is van oordeel dat de administratie van gefailleerde niet voldoet aan
de daaraan op grond van de wet te stellen eisen. Uit bestudering van de
administratie is naar voren gekomen dat de navolgende bescheiden ontbreken
(en ook na herhaald verzoek niet zijn verstrekt):

begroting en / of uitgewerkte scenario's;
overeenkomsten met leveranciers, artiesten etc;
kasadministratie.
Bovendien ontbreekt een crediteurenlijst. In de administratie zijn enkel
onbetaalde facturen aangetroffen. Onduidelijk is evenwel welke
bedragen wel en niet op de facturen zijn betaald.

03-07-2018 
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De administratie dient naar de mening van de curator uit meer te
bestaan dan uit de ordner die na faillietverklaring aan curator is
overgelegd. Uit betreffende stukken blijkt niet de vermogenspositie van
gefailleerde alsmede kan niet op eenvoudige w ijze inzicht worden
verkregen in de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van de
liquiditeiten. De omzet is - mede gezien de tegenstrijdige verklaringen
van de bestuurders op dit vlak - op geen enkele manier duidelijk en/of
inzichtelijk.

De curator heeft een procedure jegens de bestuurders opgestart. De
rechtbank heeft inmiddels eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft in dit
vonnis overwogen dat de bestuurders van gefailleerde niet hebben voldaan
aan hun verplichting uit artikel 2:10 BW.

Het eindvonnis van de rechtbank is inmiddels onherroepelijk geworden.

Gefailleerde is op 23 juni 2014 opgericht. Derhalve hoeven er nog geen
jaarrekeningen te zijn
gedeponeerd.

03-07-2018 
 5

Niet aan de orde. 03-07-2018 
 5

De aandelen zijn volgestort. De gestorte bedragen stonden nog bij de notaris
die de bedragen
heeft overgemaakt op de boedelrekening.

Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 99,--.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 99,--.

03-07-2018 
 5

Ja

Toelichting 

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld, welke
aansprakelijkheid door de bestuurders is betw ist. De curator heeft een
procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid opgestart. De curator is
van mening dat bestuurders hun bestuurstaak onbehoorlijk hebben vervuld.
Door geen eigen begrotingen op te stellen, geen zicht te hebben op de
verhouding kosten/opbrengsten, geen eigen scenario's uit te werken, geen
rekening te houden met de mogelijke weersomstandigheden, door niet dan
wel onvoldoende te anticiperen op de WK-wedstrijd, geen duidelijke afspraken
(en afbakening) van de door gefailleerde uit te voeren werkzaamheden te
maken, dïor verplichtingen aan te gaan zonder financiële middelen te hebben
en zonder vergunning, door geen behoorlijke administratie bij te houden
(waardoor ieder zicht op de omzet ontbreekt) en crediteuren ongelijk te
behandelen, is curator van mening dat er sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft de bestuurders ter zake in

03-07-2018 
 5



rechte aangesproken. In deze procedure tegen de bestuurders is eindvonnis
gewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de bestuurders
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het gehele faillissementstekort. De
bestuurders zijn tevens veroordeeld om als voorschot te voldoen een bedrag
ter grootte van € 78.275,39 en tot betaling van het verdere boedeltekort dan
wel verdere schade nader op te maken bij staat, alsmede zijn zij veroordeeld
in de proceskosten.

Door één van de bestuurders was hoger beroep ingesteld tegen het
eindvonnis van de rechtbank. Met deze bestuurder is inmiddels een regeling
getroffen in welk kader de appeldagvaarding niet is aangebracht. Deze
bestuurder voldoet in termijnen een bedrag ter grootte van € 30.000,--. Dit
bedrag is inmiddels voldaan.

Inmiddels heeft ook een tweede bestuurder een regeling getroffen in welk
kader door een derde € 10.000,-- tegen finale kw ijting is voldaan.

Voorts is Janssen & Janssen Gerechtsdeurwaarders ingeschakeld, teneinde het
vonnis ten uitvoer te leggen. In dit kader is tot op heden bij de deurwaarder
door middel van beslaglegging onder de bestuurders voldaan een bedrag ter
grootte van € 17.596,37. Thans loopt nog enkel de executie jegens de derde
bestuurder door.

Ja

Toelichting 

Tot op heden is bij de deurwaarder door middel van beslaglegging onder de
bestuurders voldaan een bedrag ter grootte van € 17.914,56. Thans loopt nog
enkel de executie jegens de derde bestuurder door.

07-01-2019 
 6

Ja

Toelichting 

Tot op heden is bij de deurwaarder door middel van beslaglegging onder de
bestuurders voldaan een bedrag ter grootte van € 19.247,86. Thans loopt nog
enkel de executie jegens de derde bestuurder door.

In totaliteit is thans voldaan een bedrag ter grootte van € 54.057,17.

02-07-2019 
 7

Ja

Toelichting 

Tot op heden is bij de deurwaarder door middel van beslaglegging onder de
bestuurders voldaan een bedrag ter grootte van € 24.517,03. Thans loopt nog
enkel de executie jegens de derde bestuurder door.

In totaliteit is thans voldaan een bedrag ter grootte van € 64.824,20.

16-12-2019 
 8

Toelichting 

De executie van het vonnis verloopt via de deurwaarder. Ter zake
bestuurdersaansprakelijkheid is door de bestuurders, na aftrek van de
executiekosten, inmiddels € 59.457,17 op de boedelrekening voldaan. In
totaliteit is thans voldaan een bedrag ter grootte van € 66.577,46.

09-06-2020 
 9



Toelichting 

De executie van het vonnis verloopt via de deurwaarder. Ter zake
bestuurdersaansprakelijkheid is door de bestuurders, na aftrek van de
executiekosten, inmiddels € 59.457,17 op de boedelrekening voldaan. In
totaliteit is thans voldaan een bedrag ter grootte van € 66.975,46.

08-12-2020 
 10

Ja

Toelichting 

De executie van het vonnis verloopt via de deurwaarder. De deurwaarder
heeft getracht tot een betalingsregeling met de bestuurder te komen. Dit is
(vooralsnog) niet gelukt. Debiteur heeft thans geen dienstverband. Getracht
wordt het vonnis van de rechtbank ten uitvoer te leggen. Ter zake
bestuurdersaansprakelijkheid is door de bestuurders, na aftrek van de
executiekosten, inmiddels €59.457,17 op de boedelrekening voldaan.

07-06-2021 
 11

Ja

Toelichting 

De executie van het vonnis verloopt via de deurwaarder. De deurwaarder
heeft diverse beslagen gelegd en inmiddels is een betalingsregeling met de
bestuurder getroffen. De afloscapaciteit is beperkt. Ter zake
bestuurdersaansprakelijkheid is door de bestuurders, na aftrek van de
executiekosten, inmiddels €59.457,17 op de boedelrekening voldaan.

07-12-2021 
 12

Toelichting 

In de procedure tegen de bestuurders is een onherroepelijk eindvonnis
gewezen. Met twee van de bestuurders is nadien een regeling getroffen. De
deurwaarder tracht thans het vonnis jegens de derde bestuurder te
incasseren. In dit kader is een betalingsregeling getroffen. Tevens onderzoekt
de curator de mogelijkheid om de vordering aan een derde te verkopen. Dat is
vooralsnog niet gelukt. Er is tot op heden, na aftrek van de kosten, €59.457,17
op de boedelrekening voldaan.

02-06-2022 
 13

Toelichting 

In de procedure tegen de bestuurders is een onherroepelijk eindvonnis
gewezen. Met twee van de bestuurders is nadien een regeling getroffen. De
deurwaarder tracht thans het vonnis jegens de derde bestuurder te
incasseren. In dit kader is een betalingsregeling getroffen. Er is tot op heden,
na aftrek van de kosten, €59.457,17 op de boedelrekening voldaan. De curator
heeft de mogelijkheden onderzocht om de vordering te verkopen aan een
derde. Uiteindelijk is ervoor gekozen daartoe niet over te gaan en de
incassering via de deurwaarder te continueren.

01-12-2022 
 14

Ja

Toelichting 

In de procedure tegen de bestuurders is een onherroepelijk eindvonnis
gewezen. Met twee van de bestuurders is nadien een regeling getroffen. De
deurwaarder tracht thans het vonnis jegens de derde bestuurder te
incasseren. In dit kader is een betalingsregeling getroffen. De curator heeft

28-02-2023
 15



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

eerder de mogelijkheden onderzocht om de vordering te verkopen aan een
derde. Uiteindelijk is ervoor gekozen daartoe niet over te gaan en de
incassering via de deurwaarder te continueren. De betalingsregeling loopt
nog en zal nog geruime tijd in beslag nemen.

Ja

Toelichting 

De voorraad van gefailleerde is verkocht aan CVG Horeca B.V. voor een
totaalbedrag van € 30.070,48. De factuur is gedateerd op 15 oktober 2014 en
verrekend in de rekening-courantverhouding. Een specificatie van de
overgenomen voorraad ontbreekt. Curator is van mening dat hij ter zake
voormelde verkoop nog een vordering heeft op CVG Horeca B.V. uit hoofde van
onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW. De verkoop van de voorraad is
onverplicht geschied. Er was geen enkele contractuele verplichting om deze
voorraad te verkopen aan CVG Horeca B.V. Door de voorraad desondanks te
verkopen en de koopsom te verrekenen is CVG Horeca B.V. ten opzichte van
andere crediteuren bevoordeeld. De koopsom is dusdoende enkel ten goede
gekomen aan CVG Horeca B.V. die hiermee haar vermeende vordering op
gefailleerde betaald zag worden. De bestuurder w ist althans behoorde te
weten dat de schuldeisers van gefailleerde hierdoor benadeeld zouden
worden. Immers indien de voorraad niet zou zijn verkocht aan CVG Horeca B.V.
en niet zou zijn verrekend, dan zou de opbrengst aan de gezamenlijke
crediteuren ten goede zijn gekomen. Curator is dan ook van mening dat er
sprake is geweest van paulianeus handelen ex artikel 42 jo. 43 Fw. De curator
heeft de transactie niet (buitengerechtelijk) vernietigd, omdat de voorraden
aan bederf onderhevig zijn en waarschijnlijk niet meer aanwezig zijn. Curator
kiest er derhalve voor om primair op grond van onrechtmatige daad vergoeding
te vorderen van de schade ad € 30.078,43 die de gezamenlijke crediteuren
hebben geleden althans subsidiair de betreffende rechtshandeling in rechte te
vernietigen ex artikel 42 Fw. en CVG Horeca B.V. te veroordelen uit hoofde van
vervangende schadevergoeding te voldoen een bedrag ad € 30.078,43 nu
teruggave niet meer mogelijk is.

De procedure jegens CVG Horeca B.V. is geschorst vanwege het faillissement
van CVG Horeca B.V. De procedure jegens CVG Horeca B.V. is verwezen naar
de parkeerrol.

03-07-2018 
 5

Ja

Toelichting 

De procedure jegens CVG Horeca B.V. is geschorst vanwege het faillissement
van CVG Horeca B.V. De procedure zal niet worden voortgezet nu het
faillissement van CVG Horeca B.V. zal worden beëindigd ex artikel 16 Fw.

02-07-2019 
 7

Het faillissement van CVG Horeca BV is op 20 juni 2019 opgeheven wegens
gebrek aan baten.

16-12-2019 
 8



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Procedure ter zake bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatige daad /
pauliana.

03-07-2018 
 5

Executie van het vonnis. 08-12-2020 
 10

Executie van het vonnis. 07-06-2021 
 11

Executie van het vonnis. 07-12-2021 
 12

Executie van het vonnis via deurwaarder. 28-02-2023
 15

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten, te weten het vast te
stellen salaris
curator. Voor het overige lijkt er geen sprake te zijn van boedelvorderingen.

03-07-2018 
 5



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 17.094,00

Toelichting 

De belastingdienst heeft op dit moment voor een bedrag van € 17.094,-- aan
preferente
vorderingen ingediend.

03-07-2018 
 5

€ 18.504,00

Toelichting 

De belastingdienst heeft op dit moment voor een bedrag van € 18.504,-- aan
preferente vorderingen ingediend. De curator heeft bezwaar aangetekend
tegen de opgelegde aanslagen. Op deze bezwaarschriften dient nog te
worden beslist.

02-07-2019 
 7

€ 14.802,00

Toelichting 

De belastingdienst heeft voor een bedrag van € 14.802,-- aan preferente
vorderingen ingediend. Op de door de curator ingediende bezwaarschriften is
beslist hetgeen heeft geresulteerd in een verlaging van de fiscale vordering.

16-12-2019 
 8

€ 0,00

Toelichting 

De curator is inmiddels tot uitkering aan de boedel- en preferente crediteuren
overgegaan. Deze vorderingen zijn inmiddels volledig betaald.

28-02-2023
 15

€ 0,00

Toelichting 

Niet van toepassing.

03-07-2018 
 5

€ 0,00

Toelichting 

Niet van toepassing.

03-07-2018 
 5



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

19

Toelichting 

Er zijn op dit moment door 19 crediteuren vorderingen ingediend. Alle bekende
crediteuren zijn aangeschreven.

03-07-2018 
 5

19

Toelichting 

De verificatievergadering heeft plaatsgevonden. Er zijn door 19 crediteuren
vorderingen ingediend.

16-12-2019 
 8

€ 90.195,35

Toelichting 

Er is op dit moment voor een bedrag van € 90.195,35 aan concurrente
vorderingen ingediend
door 19 crediteuren. Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven.

03-07-2018 
 5

€ 90.195,35

Toelichting 

De verificatievergadering heeft plaatsgevonden. Er is voor een bedrag van €
90.195,35 aan concurrente vorderingen ingediend.

16-12-2019 
 8

De verwachte w ijze van afw ikkeling is dat er uitkeringen aan concurrente
schuldeisers kunnen plaatsvinden.

03-07-2018 
 5

Inventarisatie en correspondentie. 03-07-2018 
 5

Inventarisatie, correspondentie, indienen bezwaarschriften en
verificatievergadering.

16-12-2019 
 8

Inventarisatie, correspondentie, indienen bezwaarschriften,
verificatievergadering en uitkeringen aan boedel- en preferente crediteuren.

28-02-2023
 15

9. Procedures



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

De heer C.F. van Genugten, mevrouw C.B.C. Cuijpers, de heer C.G.M. van
Amelsvoort en CVG Horeca B.V.

03-07-2018 
 5

De heer C.F. van Genugten, mevrouw C.B.C. Cuijpers, de heer C.G.M. van
Amelsvoort --> bestuurdersaansprakelijkheid.

CVG Horeca B.V. --> vordering rekening courant en onrechtmatige daad /
pauliana.

03-07-2018 
 5

In de procedure tegen de bestuurders is inmiddels een onherroepelijk
eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het gehele faillissementstekort.
De bestuurders zijn tevens veroordeeld om als voorschot te voldoen een
bedrag ter grootte van € 78.275,39 en tot betaling van het verdere
boedeltekort dan wel verdere schade nader op te maken bij staat, alsmede
zijn zij veroordeeld in de proceskosten.

De procedure jegens CVG Horeca B.V. is geschorst. De procedure is verwezen
naar de parkeerrol.

03-07-2018 
 5

De procedure jegens CVG Horeca B.V. zal niet worden voortgezet nu het
faillissement van CVG Horeca B.V. zal worden beëindigd ex artikel 16 Fw.

02-07-2019 
 7



9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

In deze verslagperiode werkzaamheden ter zake het ten uitvoer leggen van
het vonnis.

03-07-2018 
 5

In deze verslagperiode werkzaamheden ter zake het ten uitvoer leggen van
het vonnis.

07-01-2019 
 6

In deze verslagperiode werkzaamheden ter zake het ten uitvoer leggen van
het vonnis.

16-12-2019 
 8

In deze verslagperiode werkzaamheden ter zake het ten uitvoer leggen van
het vonnis.

08-12-2020 
 10

In deze verslagperiode werkzaamheden ter zake het ten uitvoer leggen van
het vonnis.

07-12-2021 
 12

In deze verslagperiode werkzaamheden ter zake het ten uitvoer leggen van
het vonnis / onderzoeken mogelijkheden tot verkoop vordering.

02-06-2022 
 13

In deze verslagperiode werkzaamheden ter zake het ten uitvoer leggen van
het vonnis / onderzoeken mogelijkheden tot verkoop vordering.

01-12-2022 
 14

In deze verslagperiode werkzaamheden ter zake het ten uitvoer leggen van
het vonnis.

28-02-2023
 15

10. Overig

Nog te verrichten werkzaamheden/plan van aanpak:
a. incasseren vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid /
onrechtmatige daad;
b. afw ikkeling positie fiscus;
c. inventarisatie en verificatie crediteuren.

03-07-2018 
 5

Nog te verrichten werkzaamheden/plan van aanpak:
a. incasseren vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid /
onrechtmatige daad;
b. reguliere afw ikkeling faillissement.

16-12-2019 
 8

Nog te verrichten werkzaamheden/plan van aanpak:
a. incasseren vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid /
onrechtmatige daad;
b. reguliere afw ikkeling faillissement.

01-12-2022 
 14

Nog te verrichten werkzaamheden/plan van aanpak:
a. incasseren vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid /
onrechtmatige daad;
b. reguliere afw ikkeling faillissement.

28-02-2023
 15



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De precieze termijn van afw ikkeling is nog niet in te schatten. Dit zal
afhankelijk zijn van de tijd die gemoeid gaat met het incasseren van de
vordering.

03-07-2018 
 5

De precieze termijn van afw ikkeling is nog niet in te schatten. Dit zal
afhankelijk zijn van de tijd die gemoeid gaat met het incasseren van de
vordering.

16-12-2019 
 8

De precieze termijn van afw ikkeling is niet in te schatten. Dit is afhankelijk van
de tijd die gemoeid gaat met het incasseren van de vordering. De
verificatievergadering heeft inmiddels plaatsgevonden.

09-06-2020 
 9

De precieze termijn van afw ikkeling is niet in te schatten. Dit is afhankelijk van
de tijd die gemoeid gaat met het incasseren van de vordering. De
verificatievergadering heeft inmiddels plaatsgevonden.

08-12-2020 
 10

De precieze termijn van afw ikkeling is niet in te schatten. Dit is afhankelijk van
de tijd die gemoeid gaat met het incasseren van de vordering. De
verificatievergadering heeft inmiddels plaatsgevonden.

07-12-2021 
 12

De precieze termijn van afw ikkeling is niet in te schatten. Dit is afhankelijk van
de tijd die gemoeid gaat met het incasseren van de vordering. De
verificatievergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. De curator zal alvast
overgaan tot betaling van de boedel- en preferente schuldeisers.

01-12-2022 
 14

De precieze termijn van afw ikkeling is niet in te schatten. Dit is afhankelijk
van de tijd die gemoeid gaat met het incasseren van de vordering. De
verificatievergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. De curator is reeds
overgegaan tot betaling van de boedel- en preferente schuldeisers.

28-02-2023
 15

28-5-2023 28-02-2023
 15



10.4 Werkzaamheden overig

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de door de
rechtbank toegewezen vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid
en het gebruikelijk toezicht en beheer.

03-07-2018 
 5

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de door de
rechtbank toegewezen vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid
en het gebruikelijk toezicht en beheer.

07-01-2019 
 6

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de door de
rechtbank toegewezen vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid,
indienen bezwaarschriften belastingdienst, verificatie van ingediende
vorderingen.

02-07-2019 
 7

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de door de
rechtbank toegewezen vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid,
verificatievergadering, gebruikelijk toezicht en beheer.

16-12-2019 
 8

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de door de
rechtbank toegewezen vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid
en gebruikelijk toezicht en beheer.

09-06-2020 
 9

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de door de
rechtbank toegewezen vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid
en gebruikelijk toezicht en beheer.

08-12-2020 
 10

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de door de
rechtbank toegewezen vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid
en gebruikelijk toezicht en beheer.

07-06-2021 
 11

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de vordering
uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en gebruikelijk toezicht en
beheer.

07-12-2021 
 12

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de vordering
uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en gebruikelijk toezicht en
beheer.

02-06-2022 
 13

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de vordering
uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en gebruikelijk toezicht en
beheer.

01-12-2022 
 14

In deze periode zijn aan werkzaamheden verricht: incasseren van de
vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en gebruikelijk
toezicht en beheer.

28-02-2023
 15



Bijlagen

Bijlagen
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